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Resum de la reunió de la Comissió Permanent  
del Consell Municipal de Cooperació Internacional  

 
 
Dia: 27 juny 2022       Hora: 11:00h     Lloc: sala reunions C. Avinyó 15, 3pl.i Webex 

 
 

Persones assistents 
 

Aitor O. Urquiola GRAIN 

Àlex Guillamón Lafede.cat 

David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 

Esther Caballé Fundació Pau i Solidaritat CCOO 

Felip Roca Direcció de Relacions Internacionals 

Glòria Meler Dir. Justícia Global i Coop. secretària del Consell 

David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

Luca Gervasoni Lafede.cat-vicepresident del Consell 

Pepa Martínez Lafede.cat 

Rogelio Pla ICG Internacional de Cooperación y Gestión 

 

Persones que s’han excusat 
 

Car Requena Pallassos Sense Fronteres 

 

 
Ordre del dia: 

 
1. Informació de la convocatòria de subvencions per a la Justícia Global 2022 
2. Presentació del procés participatiu per a l’avaluació del Pla Dtor. de Cooperació per a la 

Justícia Global 2018-2021 i l’elaboració del nou Pla. 
3. Varis 

 
Resum dels punts tractats: 
 

Per raons pràctiques, s’acorda fer un canvi d’ordre i tractar en primer lloc el punt núm. 2 sobre 
el Pla Director per al que comptarem amb la participació del Rogelio Pla consultor de l’empresa 

ICG Internacional de Cooperación y Gestión. 
 

 

1. S’informa que la Dir. de Justícia Global i Cooperació Internacional ja ha resolt el 
concurs per als serveis d’assistència tècnica al procés d’avaluació del Pla Director i 

d’elaboració del nou Pla i s’ha contractat l’empresa ICG Internacional de 
Cooperación y Gestión. El Rogelio, coordinador de l’equip d’ICG que prestarà el servei 
exposa els trets principals d’aquest procés: 
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 ICG acompanyarà l’Ajuntament en aquestes dues tasques que, durant el treball 

de camp, s’executaran de forma paral·lela, l’avaluació del Pla Dtor. de 
Cooperació per la Justícia Global 2018-2021 i l’elaboració del nou pla director. 

 L’equip el formaran la Gemma García, la Imma Gisbert, el Paolo Leotti i el 

Rogelio Pla, pertanyents a ICG. 
 Tots els agents del Consell Municipal de Cooperació Internacional seran tinguts 

en compte. 
 La limitació de temps i la imminència de les vacances d’estiu fa que el procés 

participatiu s’hagi de concentrar en els mesos de setembre i octubre tot i que 
durant el juliol s’avançaran totes les activitats que siguin possibles 

 Es combinaran diferents tècniques com les entrevistes, focus grup, enquestes i 

eines virtuals per propiciar la participació de més agents. 
  

També s’informa que es contempla la participació en el procés participatiu de les 
ciutats amb les que l’Ajuntament coopera directament, les xarxes de ciutats (com 
CIDEU, Medcités, Oficina de Resiliència Urbana...) i també professionals de 

l’Ajuntament implicats/des en projectes de cooperació. El Felip comenta que 
Metrópolis i la xarxa d’alcaldes C-40 poden ser agents interessants a vincular. 

 
El Luca destaca la bona valoració del procés participatiu d’elaboració del pla director 
anterior i reconeix el repte pendent que la justícia global abastés tot l’Ajuntament i el 

nou pla director fos un pla de tot l’Ajuntament , no només de la Dir. de Justícia Global 
i Cooperació Internacional. 

 
A continuació hi ha diverses opinions sobre la necessitat que aquest nou pla director 
compti amb l’aprovació del Consell plenari de l’Ajuntament i s’aprovi amb el màxim 

consens possible. El David M. opina que s’hauria d’aprovar abans de les eleccions 
municipals. Opinions que es traslladaran a la Presidenta del Consell , la Tinenta 

d’Alcaldia Laura Pérez. 
 
Com explica el David Ll. la voluntat era establir una continuïtat temporal amb el Pla 

Director anterior (2018-2021) però la tramitació de l’expedient de contractació dels 
serveis de consultoria s’ha allargat excessivament i ara el temps disponible per a 

l’aprovació pel Ple municipal és molt curt, perquè l’any vinent hi haurà eleccions 
municipals. 
 

Es coincideix en valorar la importància que els agents del Consell ajudin a construir el 
consens necessari sobre la proposta de pla director que elaborem. S'acorda que els 

membres esmercin esforços perquè es pugui aprovar el pla director amb el màxim 
consens en un Ple de l'Ajuntament abans de les eleccions. 
 

2. La Glòria informa de les dades principals de la convocatòria de subvencions per a 
projectes de cooperació i educació per a la Justícia Global 2022 de la que aviat es publicarà  

la resolució provisional d’atorgament. També informa de les propostes d’esmena de les 
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Bases de subvencions d’aquesta convocatòria anual que ha presentat la Dir. de Justícia 
Global i fruit de la diagnosi elaborada pel Xavier Martí per encàrrec de Lafede.cat i de les 

seves peticions. Es lliura un breu un informe sobre aquestes propostes de canvi de les 
Bases. 

 

La Pepa pregunta si s’ha observat una disminució en la qualitat dels projectes que s’han 
presentat, com sembla que ha passat en altres convocatòries com la de l’ACCD, per poder 

tenir-ho en compte de cara al disseny d’accions formatives o altres serveis de Lafede.cat 
per a les entitats. Es respon que no s’ha donat aquesta situació en la present convocatòria 

i que, com acostuma a passar, projectes amb bona puntuació no podran rebre subvenció 
per exhauriment del crèdit pressupostari. 
 

Es completarà aquesta informació amb la tramesa de les dades corresponents a 
convocatòries de subvencions anteriors per poder comparar. 

 
3. En l’apartat de “Varis” es comenta el comunicat “29 muertes en las fronteras 

europeas: el acuerdo de inmigración entre España y Marruecos asesina”, del 

Colectivo Caminando Fronteras i entitats marroquines, sobre els fets ocorreguts el passat 
24 de juny a la frontera de Nador amb Melilla i que ha estat enviat a tothom amb antelació 

a la reunió. Es conclou que no es pot donar suport a aquest comunicat per desacord amb 
part del seu contingut però que cal que el Consell faci algun posicionament per la gravetat 
dels fets. Lafede.cat ofereix presentar una proposta de comunicat i es demana que es faci 

ràpid. 
 

S’informa del canvi en la presidència de Lafede.cat, aprovat en la seva assemblea de fa 
dues setmanes, pel que l’anterior president, el Luca Gervasoni, serà substituït en el càrrec 
per un equip format per: Núria Carulla, Ares Perceval (que exercirà formalment la 

presidència) i Àlex Guillamón. Queda pendent que Lafede.cat informi de quines persones 
seran les seves representants en el Consell (3 persones vocals una d’elles com a 

vicepresident/a del Consell). 
 
 

Acords de la reunió: 
 

-Traslladar a la presidenta del Consell, la Tinenta d’Alcaldia Laura Pérez, la 
preocupació i el desig de la Comissió Permanent perquè la proposta de nou pla 
director de cooperació l’aprovi el Consell plenari de l’Ajuntament amb el màxim 

consens polític. 
 

-S’enviarà als membres de la Comissió Permanent informació quantitativa de les 
convocatòries de subvencions per a projectes de justícia global d’anys anteriors. 
 

-Lafede.cat enviarà a la Secretaria del Consell una proposta de comunicat sobre 
els fets violents ocorreguts el 24 de juny a la frontera entre Nador i Melilla 

sol·licitant l’aprovació del Consell pel procediment corresponent. 


